
Resumo  

Esta dissertação descreve os meios e os métodos utilizados no desenvolvimento de um sistema 

baseado numa técnica de luz estruturada para obtenção de informação tridimensional de uma cena. 

O sistema é constituído por um computador, um projector de luz, equipado com um painel de cristal 

líquido, que permite variar um padrão de luz projectado, e por uma câmara, ligada a um cartão de 

aquisição de imagem, instalado num computador, que permite adquirir imagens da cena sobre a qual 

se projecta o padrão de luz.  

A técnica utilizada pelo sistema recorre à projecção simultânea de 256 planos de luz/sombra e 

baseia-se no princípio da triangulação. Para identificar convenientemente os planos projectados, 

projectam-se oito padrões distintos que correspondem à codificação binária de 256 códigos 

identificadores dos planos. A informação tridimensional é adquirida por intersecção do plano que 

embate num ponto da cena com a linha de visão que une esse mesmo ponto ao centro óptico da 

lente da câmara. As equações da linha de visão e do plano podem ser obtidas procedendo à 

calibração geométrica prévia do sistema a qual se descreve em pormenor.  

O objectivo principal deste projecto foi o desenvolvimento de um sistema de aquisição de informação 

tridimensional, com uma interface amigável, susceptível de ser utilizado no levantamento 

tridimensional de superfícies exteriores do corpo humano. O tratamento do cancro da mama é um 

exemplo de uma dessas aplicações. A quantificação do volume da mama com alguma exactidão pode 

contribuir de forma significativa para o progresso da investigação e da prática clínica na área da 

oncologia porque ajuda a quantificar da relação entre o volume do tumor (que pode ser obtido, por 

exemplo, através de ecografia) e o volume da mama. O sistema permite fazer a aquisição das 

imagens num curto intervalo de tempo, de forma a garantir que a paciente se mantém imóvel nesse 

mesmo intervalo.  

O sistema permite calcular o volume de certos objectos que é determinado pelo espaço entre a 

superfície do objecto e um plano de referência; permite a visualização da informação tridimensional 

adquirida sob a forma de estrutura de arames e permite a visualização de um perfil do objecto medido 

segundo um plano de corte vertical.  

Os procedimentos usados são descritos em pormenor. Além da descrição, faz-se uma análise do 

desempenho e exactidão do sistema construído.  

 Abstract  

This thesis describes a structured light acquisition system based on a structured light technique. The 

system has a programmable multi-stripe liquid crystal shutter under computer control with which is 



possible to project several different patterns of light, and a camera, displaced from the projector, to 

see the scene.  

Several light/shadow parallel planes are projected. Each plane is identified by a numerical code. This 

code is determined by analysing the intensity images acquired when the scene is illuminated, 

successively, with light patterns corresponding to the "bit planes" of the binary representation of the 

codes of the planes.  

This technique is based on triangulation principIe which exploits the fact that in three dimension, a 

point can be specified by the intersection of a line and a plane. The line is defined by the point of the 

scene (3D) and the optical centre of the camera lens and the plane is the light/shadow projected 

plane. The equations of the line and the plane can be determined after system calibration.  

The principal goal of this project was to build a system with a friendly interface capable of fast and 

noncontact 3D measurement of human body. A particular application of our system is to study breast 

cancer through measuring the breast surface and volume. The relation between the breast and the 

tumour volume can be very useful for medical investigation.  

The system aIlows volume measurement of some objects. The volume is determined by the space 

between visible surface of the object and a reference plane behind the object.  

The system allows wireframe visualisation of the 3D information acquired. It is also possible to obtain 

a profile of the object determined by a vertical section plane.  

A theoretical and experimental analysis of the system potential performance is presented.  


